
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Hermann Wilhelm Dünhof 
In het Karspel Epe (Did.) werd hij ge. 
boren 26 met 1896. ZiJn kerkelijk hu
weliJk sloot hij te Emmercompascuum 
21 augustus 1g21 met 

Maria Gesina Teiken 
die reeds stierf tn Losser 18 sept. 1982. 
Herman leefde zeer tevreden op alle 
verblijfplaatsen. Het laatste in de St 
Maartens-stede, waar htJ bijzonder goed 
verzorgd werd door het verplegend per· 
soneel. Alle Losserse huisartsen leerde 
hij daar kennen en zondagmiddag, 13 ok
tober 1985, stierf hij er volkomen rus
trg, terwijl de kinderen en de pastoor 
rn stilte de gebeden van de ziekensa
kramenten verrichtten. Indrukwekkend. 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte . 
parochie te Losser werd hij begraven 
in het graf bij zijn lieve vrouw. 

Een geweldige man, met erg veel ge
voel voor humor, niet zo op het eerste 
gezicht; maar bij nadere kennismaking 
een zeer betrouwbaar man, die ZiJn 
woord nakwam, maar ook van een an
der geen onrechtvaardigheid verdroeg 
Hij heeft nog al wat meegemaakt in het 
leven; voor de oorlog, er in en er na. 

Maar hij was verzekerd van een vrouw, 
die hem tn alles bijstond en achteraf 
kunnen wij zeggen ; ze hebben wat op. 
gebouwd. Hun we rk en hun gezin was 
hun trots. Samen hebben ze kunnen 
zten, hoe hun ktnderen probeerden iets 
te bererken. 
Herman bekeek alles krrtisch, maar met 
plezier luisterde iedereen naar zijn span
nende verhalen. In jongere jaren leef
de htj fel en kon erg kwaad worden ; 
in de loop der jaren werd hij rustiger 
Door zijn geloof? Zijn ergen gezegde: 
.,Ik wil sterven in het geloof, dat tk van 
mijn ouders heb meegekregen". 

Kort is het leven van de mensen, een 
lichtflrts. 
Klein zijn wij, Heer, bij uw eeuwige 
grootheid. 
Blijf een Vader voor mij en keer U 
niet af Ps. 90. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze zorgzame vader, behuwd-, 
groot- en overgrootvader, betuigen wij 
u onze oprechte dank. 

Kinderen, behuwd-, klein· 
en achterkleinkinderen 


